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ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
Σε

προσφώνησή

του

προς

την

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣγΝΤΟΝΙΠΙΚΗ
ΕΠΠΡΟΠΗ ΚΥΘΡΕΑΣ

aντικατοχική εκδήλωση που έγινε στις

30

Μαίου

1997

στο

οδόφραγμα

του

Λήδρα Πάλας από το Δήμο Κυθρέας και
τη Συντονιστική

Επιτροπή

Ευρύτερης

Περιοχής Κυθρέας ο Πρόεδρος της Συ
ντονιστικής Δρ. Πέτρος Καρεκλάς χα

θρέα στις 171ουλίου, εορτή της Μεγαλο
μάρτυρος Αγίας Μαρίνας, για να εορτά
σουν τη μνήμη της στην ομώνυμη της εκ
κλησία

Στο ψήφισμα που διαβάστηκε και

ρακτήρισε την ενέργεια του κατοχικού

καθεστώτος να ανεγείρει στη χριστιανι

εγκρίθηκε από τη συγκέντρωση καταδι

κή γη της Κυθρέας τεράστιο τέμενος ως

κάζεται έντονα η ανέγερση του τεμέ

ανοσιούργημα και τόνισε με έμφαση ότι

νους, καλούνται τα Ηνωμένα Έθνη και η

απαιτούμε άμεσα τερματισμό της ανέ

Ευρωπαική Ένωση να ενεργήσουν αμέ

γερσης του τεμένους αυτού και σεβα

σως για τερματισμό της ανέγερσης και

σμό εκ μέρους των Τούρκων των ιερών

διαδηλώνεται

και των οσίων μας, όπως και εμείς σεβό

έντονη επιθυμία των κατοίκων της ευρύ

μαστε τα ιερά και τα όσια των άλλων.

τερης περιοχής Κυθρέας να επιστρέ

Στη συνέχεια ο Δρ. Πέτρος Καρε

κλάς κάλεσε όσους προσπαθούν να βελ
τιώσουν το κλίμα για επιτυχία των συνο
μιλιών και ασκήσουν την επιρροή τους
στην τουρικική πλευρά, ώστε να επιτρέ

ψει σε Κυθρεώτες να μεταβούν στην Κυ-

8'

για

πολλοστή

ψουν στις πατρογονικές

φορά

η

τους εστίες

υπό συνθήκες ασφαλείας, ελευθερίας,
δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων των κατοίκων περι
λαμβανομένου και του σεβασμού των
ιερών και των οσίων τους.

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΥ

Ο Δήμος Κυθρέας και η Συντονιστική

Η εκδήλωση περιλάμβανε εσπερινό

Επιτροπή Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας

του

οργάνωσαν στην Εκκλησία της Παναγίας

χαιρετισμούς και προσφωνήσεις, απαγ

εορτάζοντος Αγίου

Δημητριανού,

Ευαγγελιστρίας Παλλουριώτισσας aντικα

γελία ενός ποιήματος, έγκριση ψηφίσμα

τοχική εκδήλωση στις

τος προς το Γ. Γ. των Ηνωμένων Εθνών

5 Νοεμβρίου,

παρα

μονή της εορτής του Επισκόπου Χύτρων

και πορεία

Αγίου Δημητριανού.

και της Συντονιστικής στο οδόφραγμα

αντιπροσωπείας του Δήμου

Μιας-Μηλιάς για επίδοση του ψηφίσμα-
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Η ενίσχυση της άμυνάς μας και η

τος σε αξιωματικό της ειρηνευτικής δύνα

εφαρμογή του δόγματος του ενιαίου αμυ

μης.

Σε χαιρετισμό του Προέδρου της Δη
μοκρατίας κ. Γλαύκου Κληρίδη, που διάβα
σε προς το εκκλησίασμα ο Υπουργός Εξω

τερικών

Δρ.

Ιωάννης

Κασουλίδης,

ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας απολογείται

στην αρχή γιατί άλλες υποχρεώσεις του
τον κρατούν μακριά από τους Κυθρεώτες,
δηλώνοντας όμως ότι είναι νοερά μαζί

ντικού χώρου συνέχισε ο Πρόερος της
Δημοκρατίας, αυξάνει τη διαπραγματευ
τική μας ικανότητα και κατέληξε

με τη

βεβαιότητα ότι θα ανοίξει ο δρόμος για
την

επιστροφή

των

προσφύγων

στις

εστίες τους και η ελευθερία που θα έλθει
θα κάμει τον Κεφαλόβρυσο να κελαρύσει
και πάλι.

Στην περοσφώνησή του ο Πρόε

τους. Χαρακτηρίζοντας την Κυθρέα ως γη

τους ανθρώ

δρος της Συντονιστικής Επιτροπής Ευ

πους, τόνισε ότι η σκέψη όλων στρέφεται

ρύτερης Περιοχής Κυθρέας Δρ. Πέτρος

αγαπημένη από το Θεό και

σήμερα σ' αυτή τη γη και ενδυναμώνεται η

Καρεκλάς τόνισε στην αρχή ότι οι κάτοι

μνήμη της, κυρίως όμως διατρανώνεται η

κοι της Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας

συνεχίσουμε

συγκεντρώθηκαν για να φωνάξουν ότι

τον αγώνα μέχρι την επιστροφή των κατοί

επιμένουν στο γυρισμό, ότι απαιτούν τη

κων του διαμερίσματος Κυθρέας στα σπί

διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων

τια και τις περιουσίες τους με την έμπρα

και επιθυμούν ειρήνη. Παρά τις δυσκο

κτη συμπαράσταση της Ελλάδας.

λίες και τα εμπόδια, είπε, με κύριο συμπα

αποφασιστικότητά

μας να

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέ

φερε ότι η λύση που επιδιώκουμε πρέπει
να είναι δίκαιη και βιώσιμη, που να εξασφα
λίζει την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνι
σμού στη γη των πατέρων του, την επανέ
νωση της πατρίδας

μας υπό συνθήκες

ασφάλειας με πλήρη σεβασμό στις αρχές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Πρόε
δρος τόνισε ότι το Κυπριακό έχει σήμερα

ραστάτη μας την Ελλάδα και τον απ α ντα

χού

Ελληνισμό,

νομιμοποίηση

των

απορρίπτουμε

τη

τετελεσμένων

της

τουρκικής κατοχής και συνεχίζουμε το

δίκαιο αγώνα μας. Μεγάλη σημασία, είπε,
για την ευόδωση του αγώνα μας έχει η

ενότητά μας, που πρέπει να τη διαφυλά
ξουμε, λαός και ηγεσία, αρραγή.
Στο

ψήφισμα

προς

το

Γ.Γ.

των

αναβαθμιστεί στο ψηλότερο δυνατό επί

Ηνωμένων Εθνών, που διαβάστηκε και

πεδο του διεθνούς ενδιαφέροντος και πα

εγκρίθηκε από τους παρευρισκομένους,

ράλληλα συνεχίζεται σταθερή η ευρωπαι

τονίζεται η απαίτηση για επιστροφή στην

κή μας πορεία, που θα πιέσει την Τουρκία

πατρογονική γη, δικαίωμα που ποτέ δεν

να επισπεύσει τη λύση, αν θέλει να καρπω

θα απεμπολήσουμε, καθώς και η επιθυμία

θούν και οι Τουρκοκύπριοι τα ωφελήματα

για ειρηνική λύση του Κυπριακού με απαι

από την ένταξη της Κύπρου στην Ενωμέ

τήσεις των αποχώρηση του τουρκικού

νη Ευρώπη.

στρατού κατοχής και των εποίκων, την
αποστρατικοποίηση του νησιού μας, την

